
آرتور میلیسپو : »رضاشاه با گذشت 
زمان  مشاوران كم و بیش نجیب خود 
را كنار گذاش�ت و بدتري�ن عناصر 
كش�ور را پیرام�ون خ�ودش جمع 
كرد. او اين عده را همدست خويش 
س�اخت. به آنها امتیازات گوناگون 
داد. با دقت شگفت انگیزي هر رذالتي 
را پاداش و هر فضیلت�ي را مجازات 
داد. در عین ح�ال خودش را به ملت 
تأثیر پذيرش به عنوان نمونه مجسم 

فساد معرفي كرد«
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  شاهد توحیدي
اثري كه در اي��ن مجال در 
معرفي آن س��خن مي رود، 
در پي آن است كه با ادبياتي 
روان و با اس��تناد به منابع 
دس��ت اول، رضاخان را به 
جوانان معرفي كن��د. اين 
كتاب در ع��داد تحقيقاتي 
است كه از سوي مركز اسناد 
انقاب اس��امي و در قطع 
پالتويي منتشر شده است. 

ناشر در ديباچه اين اثر درباره موضوع آن مي نويسد:
»كتاب حاض��ر، مي كوش��د بخش هاي��ي از زندگي 
عبرت آموز رضاخان پهلوي را به تصوير بكشد. آشنايي 
با ش��خصيت رضاخان و مراحل زندگ��ي اش، تصوير 
روشني از وضعيت اس��فبار ايران در دوران حكومت 
شاهنش��اهي )باالخ��ص دوران قاج��ار و پهلوي( به 
مخاطب ارائه مي دهد. خواننده ب��ا مطالعه اين كتاب 
خواهد ديد چگونه يك قزاق دون پايه كه حتي سواد 
خواندن و نوش��تن هم ندارد، تنها به خاطر خشونتي 
كه در س��ركوب نهضت هاي اعتراضي مردم كشورش 
از خود نشان مي دهد، به س��رعت مدارج ترقي را طي 
مي كند و از پايين ترين مراتب نظامي گري، با انتخاب 
مستقيم انگليس��ي ها به پادشاهي مي رس��د. دوران 
حكوم��ت پهلوي )رض��ا و محمدرضا( كه با س��رعت 
گرفتن پيش��رفت فناوري و صنعت در غرب مصادف 
بود، بيش از50 سال به طول انجاميد. اين زمان بسيار 
طوالني با سياست هاي استعمارگران به دوران سياه 
عقب ماندگي و تحقير ايرانيان تبديل گشت. نيم قرن 
از عمر طايي كش��ور عزيزمان كه مي توانست قرين 
بزرگ ترين موفقيت ها و افتخارات براي ايران باشد، زير 
چكمه هاي رضاخان و وادادگي هاي پسرش محمدرضا 
در مقابل غرب، بر باد رفت. در پايان اين سرگذش��ت 
تأس��ف برانگيز خواهي��د ديد كه چط��ور رضاخان به 
دستور اربابان انگليسي اش، تحقير شده و مستأصل، 
كشور را ترك مي كند و در غربت، مرگ او را درمي يابد. 
آري، ش��ايد باورش براي نسل جديد سخت باشد، اما 

روزگاري نه چندان دور بر اين كش��ور مظلوم كساني 
همچون رضاخان حكومت كرده اند!« 

 ساره جمالي نويسنده اين اثر، در فصل آغازين پژوهش 
خويش و درباره خاستگاه خانوادگي رضاخان مي نويسد: 
»ملك الشعراي بهار در جلد اول تاريخ مختصر احزاب 
سياسي چنين نگاشته اس��ت: رضاخان ميرپنج، پسر 
داداش بيك افسر سوادكوهي از ايل پاالني بود. نام اين 
طايفه در تاريخ خاني طبع پتروگراد برده شده است... 
در بارفروش) بابل( از مرحوم ميرزا محمود رئيس كه 
مردي معّمر و فاضل و درويش بود شنيدم كه مي گفت: 
شاه)يعني رضاشاه( از ايل پاالني است... و بين پاالني 
پهلوي قرابت لفظي عجيبي موجود اس��ت. اّما گمان 
ندارم خود شاه ملتفت نام عشيره  خود بوده و اين اسم 
خانوادگي يعني پهلوي را بدين مناسبت انتخاب كرده 
باشد. محمود محمود، نويسنده و مورخ معاصر، همان 
كسي است كه پيش از رضا پهلوي نام محمود پهلوي 
را برگزيده بوده اس��ت. اما نام فاميلش را براي رضاشاه 
گرفتند و او به تكرار نام كوچكش محمود بسنده كرد. 
دهكده  آالشت)زادگاه رضاشاه( در آغاز قرن سيزدهم 
هجري كمتر از هزار نفر جمعيت داشت. مشهورترين 
ساكنان اين دهكده فرزندان مرادعلي خان بودند كه 
عباس��علي خان و چراغعلي خان و فض��ل اهلل خان نام 
داشتند. عباس��علي خان چون به س��ن بلوغ رسيد به 
ارتش پيوست و جزو هنگ هفتم سوادكوه شد. مدتي 
رئيس نظميه  بابل كنار گرديد ك��ه آن زمان به »دراز 
كاه« معروف بود. در اوايل حكومت ناصر الدين ش��اه 
با درجه  نايبي به همراه حسام الس��لطنه بر سر مسئله 
هرات در جنگ با افغان ها ش��ركت كرد. اين جنگ به 
شكست سپاه ايران انجاميد و هرات در اثر بي كفايتي 
سردمداران حكومت قاجار و به موجب عهدنامه  پاريس 
كه در س��ال1273 ق منعقد گرديد براي هميش��ه از 
خاك ايران جدا ش��د و تحت قلمرو افغانستان درآمد. 
عباس��علي خان در دوران زندگي چندبار ازدواج كرد. 
خانم كوچيك يكي از زنان او بود كه در بابل كنار حضور 
داشت. او صاحب پنج فرزند شد. هما خانم، همسر ديگر 
عباسعلي هم صاحب هفت فرزند بوده است. رضاخان 
حاصل ازدواج او با زني به نام نوش آفرين خانم است. اين 
زن كه اهل قفقاز بود در زمان فتحعلي شاه قاجار و پس 
از اشغال بسياري از شهرهاي ايران توسط روس ها به 

شمال ايران مهاجرت كرد.«

 »سرگذشت ديكتاتور«
 در آينه يك روايت نوانتشار

از »پاالني« تا »پهلوي«

88498437گفتوگو
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  نیما احمدپور
كارنام�ه دوره 20 س�اله ديكتات�وري رضاخاني 
از جنبه هاي گوناگون درخور بررس�ي است كه 
بي شك ارزيابي اقتصادي، يكي از سرفصل هاي 
آن اس�ت. در مقال پیش روي ابع�اد ريل گذاري 
اقتصادي و نتايج آن در دوران پهلوي دوم مورد 
بررسي قرار گرفته است. امید آنكه تاريخ پژوهان 
معاصر و عموم عالقه مندان را مفید و مقبول آيد. 

    
آغاز س��لطنت رضاخان را مي توان نقطه ش��روعي 
دانست بر فرآيندهاي جديد در عرصه هاي گوناگوني 
كه وي براي انجام آن بر كش��يده ش��ده ب��ود. اين 
شروع اما، در عرصه اقتصاد كشور بازتابي فراوان تر 
يافت. رژي��م ديكتات��وري رضاخ��ان و برنامه هاي 
شبه مدرنيستي او طبعاً سازماندهي جديدي را براي 
اقتصادي ايران اقتضا مي  كرد. درنتيجه خط مش��ي 
اقتصادي دولت اساس��اً تغيير كرد و دولتي ش��دن 
اقتصاد به عن��وان راهبرد كان اقتصاد در دس��تور 

كار قرار گرفت. 
  رضاخ�ان و كلی�د زدن فرآين�د اقتص�اد 

دولتي
اروپا از آغاز پيدايش سرمايه داري، سياست دولتي 
ش��دن اقتصاد را در پيش گرفته ب��ود، زيرا اينطور 
به نظر مي رس��يد كه س��رمايه داري بدون حمايت 
دولت نمي تواند رشد پيدا كند. رضاشاه هم اقتصاد 
دولتي را بر اقتصاد ايران حاكم كرد و با اس��تفاده از 
اهرم هاي دولتي، به سرمايه اندوزي و تصاحب اماك 
و زمين هاي افراد پرداخت. اس��تبداد، بوروكراسي 
در حال رش��د در عرصه هاي كش��وري و لشكري، 
قدرت زمين داران، تسلط امپرياليسم بر جنبه هاي 
مختلف اقتص��ادي و سياس��ي و اجتماعي و فقدان 
مباني مستحكم حقوقي و نظام چندوجهي، اجازه 
نمي داد ب��ورژوازي به ويژه در زمينه صنعت رش��د 
كند و تكامل بيابد. به همي��ن دليل زمين خواري، 
پيمان��كاري، بازرگاني مبتن��ي ب��ر واردات و انواع 
تقلب ها و فس��ادهاي اقتصادي و اجتماعي ش��كل 
گرفتند و س��رمايه داري در ايران از هم��ان ابتدا بر 
بنيادهاي سست و فاسدي بنا و ميدان عمل در آن 
بسيار محدود شد. به اين ترتيب بورژوازي نتوانست 
قدرت و سرمايه خود را به بخش صنعت منتقل كند، 
آن را به تحرك وادارد، بر نظام چندوجهي تس��لط 
يابد و نهادهاي مدني درستي را مستقر كند. ضعف 
اقتصادي ناش��ي از برنامه ريزي هاي غلط، به تدريج 
بورژوازي را از نظر اجتماعي و سياسي هم تضعيف 
و نهايتاً آن را به دنباله روي ديكتاتوري تبديل كرد 
و درنتيجه ايران همچنان با اقتصاد كش��اورزي، به 

صورت كشوري عقب  مانده باقي ماند. 
  اس�تخدام میلیس�پو به عنوان رئیس كل 

مالیه ايران
مجلس ش��وراي ملي در برابر برنامه هاي رضاخاني 
هي��چ اراده اي از خ��ود نداش��ت و تنها ب��ه عنوان 
تسهيل كننده منويات رضاشاه و مشروعيت دهنده 
به رويكردهاي او عمل مي ك��رد. يكي از مهم ترين 
اقدامات مجلس براي ساماندهي اقتصاد آشفته ايران 
در سال هاي پس از كودتا، دعوت از دكتر ميليسپو 
و هيئت همراه او بود. مجلس چهارم در مرداد سال 
1301، با تصويب قانوني، ميليسپو را به عنوان رئيس 
كل ماليه ايران، براي مدت پنج سال استخدام كرد 
و مانند هموطنش، مورگان شوستر به او اختيارات 
تام داد. ميليسپو اختيار تام داشت كه بودجه كشور 
را تهيه و تشكيات وزارت ماليه و شعب آن و ادارات 

دولتي ديگر را كه به نوعي با امر محاسبه و پرداخت 
وجوه عمومي ارتباط داشت اصاح كند. او در ترقي 
و تنزل دادن كاركنان اين بخش ها اختيار تام داشت 
و پس از وزير، باالترين مقام ماليه محسوب مي شد. 
مدت قرارداد ميليس��پو پنج سال بود و البته پس از 
انقضاي سه سال اول، طرفين حق پايان دادن به آن 
يا تمديد آن را تا پايان پنج سال داشتند. پس از سه 
سال، رضاخان تمايلي به تمديد قرارداد او نداشت 
و فقط با اص��رار مجلس ب��ود كه با ادام��ه فعاليت 
ميليس��پو تا پايان پنج س��ال موافقت كرد. مجلس 
در 29 ارديبهش��ت 1304 با درخواست ميليسپو 
مبني بر اس��تخدام 12 نفر امريكايي براي معاونت 
ماليه و رياس��ت محاس��بات موافقت كرد و به اين 
ترتيب نه تنها همه رؤساي ادارات، بلكه پيشكارها و 
مشاوران او هم امريكايي بودند. حقوق اين كاركنان 
امريكايي بايد هر 15 روز و برحس��ب دالر محاسبه 
و پرداخت مي ش��د. ميليس��پو خود را تنها در قبال 
مجلس پاسخگو مي دانست و با توجه به اختيارات 
گس��ترده اي كه داش��ت، اگر فرامين دولت با نظر 
مجلس تناقض داش��ت، زير بار نمي رفت. البته اين 
نكته را نبايد از ياد برد كه بخش اعظم موفقيت هاي 
ميليسپو و هيئت همراهش، مرهون تقويت دولت 
مركزي و استقرار نظم و امنيت در سال هاي پس از 
كودتا و همكاري هاي نزديك نهادها و قواي سياسي 
با او بود. با الغاي كاپيتوالس��يون و تحكيم پايه هاي 

ديكتات��وري رضاش��اه، دولت ديگر نمي توانس��ت 
مداخله ها و اظهارنظرهاي ميليسپو را كه خاف نظر 
رضاشاه بود، تحمل كند. ميليسپو و هيئت همراه، 
اقتصاد ايران را بر پايه تمرك��ز درآمدها در خزانه و 
صرف هزينه ها با نظارت وزي��ر ماليه و جلوگيري از 
حيف و ميل بنا نهاده بود كه مي توانست به اقتصاد 
كشور سر و س��امان بدهد. اين روش البته با تمايل 

دروني رضاخان مطابقت نداشت. 
  عدم تحمل میلیسپو توسط رضاخان

در مرداد 1306 قرارداد ميليسپو تمام شد و شاه و 
نصرت الدوله وزير دارايي با تمديد قرارداد او مخالفت 
كردند. غير از اختافات قبلي رضاخان با ميليسپو، 
مخالف��ت او با احداث راه آهن كه درس��ت برخاف 
عاقه خاص رضاخ��ان به اين كار ب��ود، اختافات 
تشديد شدند. رضاخان مايل نبود از ساخت راه آهن 
دست بردارد و مجلس را موظف كرد قانون ماليات 
قند و شكر را تصويب كند و عوايد آن را به تأسيس 
راه آهن اختصاص بده��د و با تصوي��ب اين قانون، 
قاطعانه حدود اختيارات و وظايف ميليسپو را نقض و 
پس از مدتي قرارداد او را لغو كرد. مستوفي الممالك، 
رئيس الوزراي وقت براي تمديد مأموريت ميليسپو 
تاش فراواني كرد و حتي پيشنهاد داد كه اختيارات 
او محدود شوند و در صورت بروز اختافات، حكميت 
به رئيس دولت يا رئيس مجلس يا رئيس ديوان عالي 
كشور محول شود. با اين همه رضاشاه و نصرت الدوله 
همچنان خواهان توقف فعاليت هاي ميليسپو بودند 
و نهايتاً ه��م قرارداد او تمديد نش��د. بماند كه خود 
ميليسپو هم ديگر با شرايط جديد عاقه اي به ادامه 
كار نداشت. بنابراين قرارداد او لغو و تمام اختياراتش 
در جلسه 5 مرداد 1306 به مخبرالسلطنه هدايت 

واگذار شد. 
  تالش بیهوده مجلس براي سروسامان دادن 

به وضعیت اقتصادي
همزمان با اقدامات ميليس��پو، مجلس هم س��عي 
مي كرد موانع حقوقي و سياسي در زمينه اصاحات 
اقتصادي را از سر راه بردارد. يكي از اقدامات مجلس 
در جهت مواجهه بي واس��طه تر با ام��ور اقتصادي 
كشور، تش��كيل كميس��يون اقتصاديات در 3 آبان 
1303 مركب از شش نماينده مجلس بود. در روز 7 
آبان، مجلس براساس ماده واحده اي دولت را موظف 
كرد ظرف س��ه ماه به وس��يله هيئت هاي مختلف 
متش��كل از متخصصان ادارات مختلف يا اشخاص 
ذي صاح غي��راداري درباره اين مس��ائل مطالعه و 

پيشنهادات خود را به مجلس ارائه كند:
*بررس��ي نواق��ص موج��ود در كش��اورزي، ارائه 
راه حل هايي براي رفع اين مشكات و برآورد ميزان 

هزينه براي انجام اصاحات در حوزه كشاورزي
*ارزيابي علمي اصول مختلف سهم مالك و رعيت 
در جهت تش��ويق آنها براي ت��اش در راه آباداني 

كشور
*ارائه برنامه عملي براي توسعه و تجارت ابريشم

*بررس��ي توليد و تجارت ترياك، برآورد زيان هاي 
ناش��ي از جلوگيري كش��ت تري��اك و جايگزيني 

محصولي ديگر
*شناس��ايي جاده هايي كه نوس��ازي آنه��ا از نظر 
اقتصادي در اولويت هس��تند، ب��رآورد هزينه هاي 
حفظ و نگهداري جاده ها و شيوه تبديل وسايل نقليه 

فعلي به اتومبيل
*تدارك مقدمات جذب كش��اورزان و صنعتگران 

خارجي به ايران. 
با تصوي��ب اين طرح، مس��ير اقتصادي 10 س��ال 

اقتصاد شبه مدرنیستي رضاخان، مجلس شوراي ملي و روايت يك ناكامي

ميليسپو: رضاخان نمونه مجسم فساد بود!

آينده كشور مشخص شد، اما اين دستاوردهاي 
درخشان مجلس پنجم متعلق به دوره اي است 
كه رضاخان هنوز بر مملكت سيطره كامل پيدا 
نكرده ب��ود. يكي از اين دس��تاوردها تأس��يس 
كميسيون اقتصاديات بود كه رضايت ميليسپو 
را نيز به همراه داش��ت و خود نيز در جلس��ات 
اين كميس��يون ش��ركت مي كرد. فعاليت هاي 
اين كميس��يون منجر به شكل گيري نهادهايي 
در بيرون از مجلس و هيئ��ت وزيران در زمينه 
توسعه اقتصادي بود. بي شك تأسيس سازمان 
برنامه يكي از پيامدهاي كار اين كميسيون بود. 
مجلس در حوزه بازرگاني هم فعال شد و توانست 
قوانين مهمي چون قانون تجارت، قانون محاكم 
تجاري، قانون اتاق تجارت را در س��طح داخلي، 
قانون گم��ركات، ثبت ش��ركت هاي خارجي، 
قانون اس��عار و قانون انحصار تجارت در سطح 
بين المللي را به تصويب برس��اند. اين مصوبات 
به خودي خود اقداماتي مؤثر و مفيد در راستاي 
برنامه هاي كان نوس��ازي اقتصادي و سياست 
شبه مدرنيستي و تقويت دولت مركزي بودند، 
چون پس از تشكيل كميسيون اقتصاديات در 
مجلس، تصويب لوايح پيشنهادي دولت شتاب 
بيش��تري گرفت و مجلس همه وق��ت خود را 
صرف تصويب قوانيني در جهت دستيابي به تراز 
بازرگاني و با وضع مق��ررات جديد درباره تعرفه 
گمركي، دولت را مكلف به امضاي قرارداد جديد 

گمركي با كشورهاي طرف تجارت ايران كرد. 
  انحصار تجارت براي تدارك كسري تراز 

پرداخت ها
مرحله جديد تجارت ايران در دوره رضاش��اه با 
تصوي��ب قانون انحصار تج��ارت خارجي متمم 
آن شروع شد. مش��كات اقتصادي دولت را در 
تجارت بين الملل و كسري تراز پرداخت ها دچار 
مشكل كرد و اسباب نگراني بازرگانان خارجي 
شد. دولت با تصويب قانون انحصار تجارت قصد 
داشت به كسري موازنه تجاري پايان بدهد و با 
سياست هاي انحصارطلبانه شوروي در تجارت 
خارجي مقابله كند. بنابراي��ن تجارت خارجي 
ايران در انحص��ار دولت قرار گرف��ت و طبيعتاً 
ورود و خ��روج كااله��اي طبيع��ي و صنعتي و 
موقتي يا دائمي بودن آنها به دولت واگذار شد. 
دولت مي توانست تا تصويب متمم اين قانون از 
ورود كاالهاي خارجي جلوگيري كند. براساس 
اين قانون بايد ب��ه ميزان واقع��ي واردات، كاال 
صادر ش��ود، حقوق گمركي كااله��اي وارداتي 
افزايش پيدا كند و كااله��اي صادراتي مطابق 
اس��تانداردهاي تأييد ش��ده توليد ش��وند تا به 
حسن شهرت توليدات داخلي خللي وارد نيايد. 
تجار مكلف بودند صددرصد ارزهاي خارجي از 
صادرات را به بانك ها بفروشند و بانك صادرات 
موظف بود صح��ت معامات را بررس��ي كند. 
اين تاش ها كه با عرف بين الملل و ليبراليس��م 
اقتصادي نظام مشروطه مغايرت داشت، با وجود 
مخالفت بعضي از نماين��دگان در مورد كنترل 
تجارت و سلب آزادي و استقال تجار، در پرتو 
موجي از شور و هيجان ناسيوناليستي هواداران 
رضاشاه به تصويب مجلس رس��يد و با واكنش 
منفي ش��ركاي تجاري ايران، ازجمل��ه امريكا، 
انگليس، آلمان و فرانس��ه روبه رو شد و دولت را 
كامًا بر اقتصاد مسلط كرد. اين حركت كه ظاهراً 
براي حمايت از توليدات داخلي شروع شده بود، 
عمًا امكان رقابت با كاالهاي خارجي را از اقتصاد 
ايران گرفت و به اف��ت كيفيت و افزايش قيمت 
توليدات داخلي انجاميد، فرصت هاي صادراتي 
را از بين برد و كًا نتيجه عك��س داد. به تدريج 
صنايع دستي و توليدات سنتي به حاشيه رانده 
شدند و در معرض نابودي قرار گرفتند. عده اي از 
تجار هم دست از فعاليت هاي تجاري برداشتند 
و به صناي��ع و انحص��ارات روي آوردند. اصناف 
بيش از هر دوره ديگري تح��ت مراقبت دولت 
و پليس قرار گرفتند و توس��عه ديوان ساالري و 
تقويت دولت اقتدارگراي مركزي، بيش از پيش 
بازرگانان را محتاج درياف��ت مجوزهاي دولتي 
ك��رد. رابطه بازاري ه��ا و روحاني��ون هم تحت 
نظارت هاي ش��ديد قرار گرفت و به طور جدي 

محدود شد. 
  بانك ملي، محصول طراحي و مديريت 

آلمان ها
يك��ي ديگ��ر از اقدامات مه��م دول��ت در حوزه 
اقتصادي، تأس��يس بانك ملي اي��ران در جهت 
ايجاد بان��ك سراس��ري ايران و حذف س��يطره 
بانك هاي خارجي و شكستن انحصارات آنها بود 
تا تحرك بيشتري در اقتصاد ايران به وجود بيايد. 
پس از مشروطه، اين طرح در مجلس اول مطرح 
شد، اما با مخالفت هاي ش��ديد روس و انگليس 
راه ب��ه جايي نبرد. در س��ال هاي بع��د از كودتا، 
قوام السلطنه تصميم گرفت با استفاده از شعبات 
بانك استقراضي روسيه كه به ايران واگذار شده 
بود، يك بانك ايراني تأسيس كند، اما موفق نشد، 
اما كمي بعد از اين بانك ايراني به نام بانك قشون 
)سپه( تأسيس ش��د، ولي چون توسط نظامي ها 
و با هدف رفع نيازمندي هاي ارتش ايجاد ش��ده 
بود، تكافوي نيازهاي روزافزون كشور را نمي داد. 
باالخره مجلس در 14 ارديبهشت 1306 قانون 
تأس��يس بانك ملي ايران را تصوي��ب كرد. اين 
قانون در 21 ارديبهش��ت به امضاي شاه رسيد. 
از آنجا كه ايران كارش��ناس و متخصص آشنا به 
امور بانكي نداش��ت، دكتر ك��ورت ليندن بات 
آلماني كه پيش از آن رئيس بانك هاي بلغارستان 
بود، به عن��وان اولين مديركل بان��ك ملي ايران 
استخدام شد و ش��عب بانك ملي را به سرعت در 
سراسر كشور گسترش داد. سپس اداره آموزش 
بانك براي تربي��ت كادر مورد نياز ام��ور بانكي، 

حس��ابداري، مبان��ي اقتصاد و حقوق تأس��يس 
شد. عاوه بر اين همه ساله براي تحصيل در اين 
رشته ها به اروپا اعزام شدند. با تاش هاي مجلس 
حق انحصاري چاپ و انتشار اس��كناس از بانك 
شاهنشاهي انگلس��تان گرفته و پس از پرداخت 
خسارت به بانك ملي واگذار ش��د. ليندن بات 
با اختيارات گس��ترده اي كه داشت به استخدام 
كارمندان آلمان��ي پرداخت و تمام س��مت هاي 
حس��اس و كليدي را به آنها س��پرد. آلماني ها تا 
سال 1311 به فعاليت خود ادامه دادند و در اين 
سال حس��ينقلي خان نواب، رئيس ناظران بانك 
پرده از اختاس هاي كان و تنظيم ترازنامه هاي 
جعلي توس��ط مديريت بانك برداشت. بات به 
بهانه مرخصي ايران را ترك كرد و بافاصله از كار 
بركنار شد و تحت پيگرد قانوني قرار گرفت. بعد 
هم تحت فشارهاي سياس��ي به ايران برگشت و 
محاكمه و به 18 ماه زندان و پرداخت 7 هزار ليره 
انگليس��ي و 46 هزار ريال محكوم شد، اما هنوز 
مدت زيادي در زندان نبود كه دولت ايران با دولت 
آلمان مصالحه كرد و بات توانس��ت با پرداخت 
63 هزار تومان به بانك ملي از ايران برود. تنظيم 
واحد پول، طا و يكسان سازي اوزان و مقادير هم 
از ديگر تاش هاي مجلس بود كه به رشد اقتصاد 
كشور كمك زيادي كرد. با اين همه دولت رضاشاه 
نتوانست مش��كل كهنه بي پولي حكومت را حل 
كند و كسري دائمي بودجه ها، اوضاع مالي را بدتر 
كرد. سياست هاي اقتصادي واقع بينانه نبودند و 
با ايجاد انحصارات دولتي، بخش خصوصي عمًا 
فلج شد. فرار مالياتي و سفته بازي رواج پيدا كرد 
و جلب س��رمايه هاي خارجي دش��وار شد، زيرا 
س��رمايه داران داخلي به جاي سرمايه گذاري در 
توليد به خريد و فروش زمين يا سپرده گذاري در 

بانك هاي خارجي روي آوردند. 
  نفوذ دولت هاي روس و انگلیس در شمال 

و جنوب، مانع بزرگ رشد اقتصادي ايران
يكي از موانع بزرگ رش��د اقتصادي ايران، نفوذ 
دولت هاي روس و انگليس در ش��مال و جنوب 
اي��ران ب��ود. آنه��ا در مناطق تحت نف��وذ خود 
نظام هاي گمركي متفاوتي را برقرار كرده بودند 
كه اقتصاد اي��ران را با اخت��ال مواجه مي كرد. 
برنامه ريزان اقتصادي كش��ور از شرايط مساعد 
بين المللي استفاده كردند و با تاش ميليسپو و 
تصويب مجلس در سال 1306، عوارض گمركي 
جديدي وضع ش��دند و روسيه و انگلستان پس 
از كش��مكش ها بحث هاي فراوان سرانجام اين 

تعرفه ها را پذيرفتند. 
يكي از ش��اهكارهاي اقتصادي رضاشاه تمديد 
امتياز نفت ايران و انگليس و لغو قرارداد دارسي 
بود. ق��رارداد جديدي كه در 27 م��اده تنظيم 
ش��د از نظر افزايش درآمدهاي مالي يا تثبيت 
ميزان درآم��د اي��ران و محدود ك��ردن حوزه 
استخراج نفت و لزوم استخدام كارگران ايراني 
به نفع ايران بود، اما از جه��ات ديگر، پيامدها و 
آثار ش��وم آن به مراتب از قرارداد دارسي بدتر 
بود. بي ترديد پيش��برد برنامه ه��اي اقتصادي 
و نوس��ازي كش��ور بدون يك ش��بكه ارتباطي 
پيش��رفته ممكن نبود، از همي��ن روي راه آهن 
براي سياس��تمداران و تجددگرايان تبديل به 
نماد ترقي ش��د. البته اح��داث راه آهن از لحاظ 
اقتصادي توجيه منطقي نداشت و بيشتر نوعي 
پاسخ به عقده هاي حقارت ناشي از ممانعت هاي 
دولت هاي سلطه گر محس��وب مي شد. با توجه 
به عاقه مفرط رضاش��اه به انجام اين طرح، نه 
مجلس و نه هيچ نهاد ديگ��ري جرئت مخالفت 
نداشت. مالياتي كه براي تأمين هزينه راه آهن بر 
چاي و قند و شكر وضع شد، به شدت تورم را باال 
برد. از آنجا كه راه آهن از شهرهاي بزرگ ايران 
عبور نمي كرد، نمي توانست در اوضاع اقتصادي 

كشور تأثيري داشته باشد. 
  و كالم آخر

شايد مناس��ب باش��د كه ختام اين س��خن را، 
توصيفات آرتور ميليس��پو درباره رضاخان قرار 
دهيم. نكاتي كه دريچه اي به شخصيت شناسي 
وي مي گشايد: »هنگامي كه من با رضاشاه آشنا 
شدم، او را بيشتر فاقد قيود اخاقي يافتم تا هرزه 
و فاس��د. در ايران ضرب المثل��ي وجود دارد كه 
اشخاص درستكار، تنبل و بيكاره اند و اشخاص 
نادرست زرنگ! رضاشاه بي ش��ك به فعاليت و 
زرنگي بيش��تر اهميت مي داد و نادرستي را هم 
بي شك با سليقه اش جور مي يافت و بيشتر مايل 
بود آن را وس��يله كارش قرار دهد. از نظر كسب 
پول نيز اين شيوه را رضايتبخش تر مي دانست. 
در هر حال با گذشت زمان او مشاوران كم و بيش 
نجيب خ��ود را كنار گذاش��ت و بدترين عناصر 
كشور را پيرامون خودش جمع كرد. او اين عده 
را همدس��ت خويش س��اخت. به آنها امتيازات 
گوناگون داد. با دقت شگفت انگيزي هر رذالتي 
را پاداش و هر فضيلت��ي را مجازات داد. در عين 
حال خودش را به مل��ت تأثير پذيرش به عنوان 
نمونه مجسم فس��اد معرفي كرد. وس��يله كار 
رضاش��اه طبعاً حكومت ترور ب��ود. هنگامي كه 
من هنوز به قدر كافي نزديك و شاهد رويدادها 
بودم، مواردي از بي رحمي توجهم را جلب كرد. 
ولي پس از نخستين سال هاي سلطنتش ترور 
گسترش يافت. او ظاهراً دست به هيچ تصفيه اي 
در يك زمان نزد، هرچند گفته مي شود كشتار 
بزرگ مشهد به دستور شخص او صورت گرفته 
بود. وقتي من مجدداً به ايران بازگش��تم به من 
خبر دادند كه او هزاران نف��ر را زنداني و صدها 
نفر را به قتل رسانده كه بعضي از آنان به دست 
خودش بوده است. به من گفتند كه بسياري از 
رجال و شخصيت ها در زندان مسموم يا با آمپول 

هوا كشته شده اند...«
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ب�ا تحكی�م پايه ه�اي ديكتات�وري 
رضاش�اه، دول�ت ديگر نمي توانس�ت 
مداخله ها و اظهارنظرهاي میلیس�پو 
را كه خالف نظر ش�اه بود، تحمل كند. 
میلیسپو و هیئت همراه، اقتصاد ايران 
را بر پايه تمركز درآمده�ا در خزانه و 
صرف هزينه ه�ا با نظارت وزي�ر مالیه 
و جلوگی�ري از حیف و می�ل بنا نهاده 
بود كه مي توانس�ت به اقتصاد كش�ور 
سر و س�امان بدهد. اين روش البته با 
تمايل دروني رضاخان مطابقت نداشت


